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***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Parceria no 
Domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a República Islâmica da 
Mauritânia e do seu Protocolo de Aplicação
(COM(2021)0589 – 12208/2021 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de 
Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a República 
Islâmica da Mauritânia e do seu Protocolo de Aplicação (12208/2021),

– Tendo em conta o Acordo de parceria no domínio da pesca sustentável entre a União 
Europeia e a República Islâmica da Mauritânia (12446/2021),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 43.º, n.º 2, e do artigo 218.º, n.º 6 do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (C9-0419/2021),

– Tendo em conta a sua resolução não legislativa, de ... sobre o projeto de decisão1,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.os 1 e 4, e o artigo 114.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão dos 
Orçamentos,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Pescas (A9-0148/2022),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega a sua Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República Islâmica 
da Mauritânia.

1 Textos aprovados desta data, P9_TA(0000)0000
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

O acordo de parceria no domínio da pesca (APP) de 2008 entre a União e a Mauritânia 
ofereceu possibilidades de pesca consideráveis à frota da UE nos últimos anos, abrangendo 
espécies demersais e pelágicas, bem como o atum e espécies altamente migratórias. Trata-se 
do acordo de pesca mista mais importante da UE com países terceiros e baseia-se numa longa 
história de acordos de pesca entre as duas partes, que remonta a 1987. O protocolo do acordo 
de 2008, em vigor até finais de 2021, autorizava a pesca, nas águas mauritanas, de um 
máximo de 58 navios da Alemanha, Itália, Lituânia, Letónia, Polónia, Espanha, Portugal, 
Países Baixos, Reino Unido, Irlanda e França. 

O APP com a Mauritânia faz parte de uma rede de acordos bilaterais que a UE estabeleceu no 
Noroeste da África, nomeadamente com Marrocos, o Senegal, a Gâmbia, a Guiné-Bissau, a 
Libéria e a Costa do Marfim.

Em 2018-2019, a Comissão procedeu a uma avaliação ex ante de uma eventual renovação do 
protocolo, que concluiu que o setor das pescas da UE estava muito interessado na 
possibilidade de exercer a sua atividade na Mauritânia e que a sua renovação contribuiria para 
reforçar as atividades de acompanhamento, controlo e vigilância, bem como para melhorar a 
governação das pescas na região. 

Negociações sobre um novo APP e prorrogação do protocolo anterior em 2019-2020

Em julho de 2019, o Conselho aprovou um mandato que autorizava a Comissão Europeia a 
encetar negociações com vista à elaboração de um novo APP e respetivo protocolo entre a UE 
e a Mauritânia. Ao mesmo tempo, o mandato permitiu à Comissão negociar uma prorrogação, 
limitada a um ano, do protocolo do acordo que fixava as possibilidades de pesca e a 
contrapartida financeira, uma vez que caducava em novembro de 2019. Devido ao surto de 
COVID-19, que teve início no início de 2020, as negociações demoraram mais tempo do que 
o previsto e a UE e a Mauritânia só chegaram, por fim, a acordo em julho de 2021. O 
protocolo foi, por conseguinte, prorrogado duas vezes por períodos de um ano e expirou 
recentemente, em 15 de novembro de 2021. 

O PE deu a sua aprovação a estas duas prorrogações de um ano, em recomendações 
elaboradas pelas deputadas Clara Aguilera (A9-0088/2020) e Annie Schreijer-Pierik (A9-
0244/2020), adotadas em plenário em 13 de maio de 2020 e 15 de dezembro de 2020, 
respetivamente. O PE aprovou estas prorrogações de modo a evitar uma interrupção das 
atividades de pesca da frota da UE, instando simultaneamente a Comissão a concluir as 
negociações para um novo acordo e protocolo, para evitar a necessidade de novas 
prorrogações.

O novo acordo e o protocolo acordados em julho de 2021

O novo acordo é válido por seis anos; pode ser tacitamente prorrogado por períodos 
adicionais de seis anos. Entrou em vigor a título provisório em 16 de novembro de 2021 (o 
artigo 20.º permite a sua aplicação provisória).
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O novo protocolo do acordo, válido por 5 anos, mantém inalterada a contrapartida financeira 
da UE, no valor de 57,5 milhões de euros por ano durante os dois primeiros anos.

É estabelecida a contribuição financeira da UE para o apoio setorial no valor de 16,5 milhões 
de euros durante o período de vigência do protocolo (3,3 milhões de euros por ano), 
ligeiramente inferior aos 4,13 milhões de euros anuais previstos no protocolo anterior.

O novo protocolo prevê possibilidades de pesca nas seguintes categorias, que se mantêm, em 
grande medida, inalteradas em relação ao anterior:

Categorias Totais admissíveis de capturas e 
tonelagens de referência 

1 Navios de pesca de crustáceos, com exceção da lagosta 
e do caranguejo

5 000 toneladas

2 Arrastões (não congeladores) e palangreiros de fundo 
para pescada-negra 

6 000 toneladas

2a Arrastões (congeladores) que exercem a pesca dirigida 
à pescada-negra 

pescada-negra: 3 500 toneladas
lula: 1 450 toneladas 
choco: 600 toneladas

3 Navios de pesca das espécies demersais, com exceção 
da pescada-negra, com artes diferentes da rede de 

arrasto 

3 000 toneladas

4 Atuneiros cercadores 14 000 toneladas 

5 Atuneiros com canas e palangreiros 7 000 toneladas

6 Arrastões congeladores de pesca pelágica 225 000 toneladas*

7 Navios de pesca pelágica fresca 15 000 toneladas**

8 Cefalópodes [pm] toneladas

* Pode ser excedido em 10 %, no máximo, sem efeitos sobre a contrapartida financeira da UE 
para o acesso.

** Deduzidas do volume da categoria 6, se utilizadas
 
Com base nos pareceres científicos disponíveis, ambas as partes podem chegar a acordo, na 
comissão mista, sobre a atribuição de possibilidades de pesca a arrastões congeladores para a 
pesca de espécies demersais relativamente às quais seja identificado um excedente.
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As ligeiras diferenças em relação ao protocolo anterior dizem respeito à categoria 4 
(tonelagem de referência anterior de 12 500 toneladas) e à categoria 5 (anteriormente 
7 500 toneladas). A categoria mais importante em termos de capturas continua a ser, de longe, 
a dos arrastões congeladores de pesca pelágica; esta categoria tem sido largamente 
subutilizada nos últimos anos.

O novo protocolo especifica, no artigo 7.º, que as duas partes podem renegociar a 
contrapartida financeira da UE e as possibilidades de pesca correspondentes a partir do 
terceiro ano da sua aplicação.

Importa igualmente referir que altera e alarga a zona de pesca dos pequenos pelágicos, 
embora condicione esta alteração à apresentação, pela Mauritânia, de um plano de gestão para 
estas unidades populacionais. O protocolo associa igualmente o pagamento de 7,5 milhões de 
euros da contrapartida financeira da UE à adoção do novo plano de gestão para as pescarias 
dirigidas aos pequenos pelágicos.

Outra alteração consiste no facto de as taxas pagas pelos armadores da categoria 6 serem 
fixadas tendo em conta o valor de mercado de cada espécie de pequenos pelágicos capturada. 

O novo acordo e o protocolo contêm disposições que obrigam a Mauritânia a tornar públicos 
todos os acordos com frotas estrangeiras. O acordo estabelece igualmente, no artigo 3.º, que a 
frota da UE deve beneficiar das mesmas condições técnicas de pesca e de acesso a recursos 
que são aplicadas a todas as outras frotas. O anexo 3 do protocolo estabelece, de forma mais 
pormenorizada, as obrigações da Mauritânia em matéria de transparência.

O protocolo permite que os navios da UE desembarquem as suas capturas fora dos portos 
mauritanos em circunstâncias excecionais, como, por exemplo, em caso de bloqueio da 
fronteira terrestre. A frota da UE solicitou que tais exceções fossem autorizadas nos últimos 
anos, uma vez que sofreu perdas devido a bloqueios temporários na fronteira com Marrocos. 
O protocolo permite que os navios da UE produzam óleo de peixe, satisfazendo outro pedido 
do setor, em especial dos navios das ilhas Canárias.

O novo acordo cria um novo organismo de coordenação («cellule de coordination») para o 
apoio setorial e permite canalizar o financiamento do apoio setorial para a melhoria das 
capacidades administrativas da Mauritânia. O apoio setorial está dividido em oito eixos de 
intervenção: 

 a preservação do meio marinho e costeiro; 
 o reforço das atividades de controlo e vigilância;
 o reforço da investigação científica;
 o reforço do sistema de informação do setor;
 a higiene e qualidade dos produtos da pesca;
 infraestruturas para a promoção do consumo humano de produtos da pesca; 
 o apoio à pesca artesanal e às comunidades costeiras;
 assistência técnica.

Posição da relatora
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A relatora considera que este acordo com a Mauritânia é o mais importante dos acordos de 
pesca vigentes celebrados entre a UE e países terceiros. O primeiro acordo foi assinado há 
mais de 30 anos e prevê atualmente possibilidades de pesca para os navios de dez Estados-
Membros que se dedicam à pesca de espécies demersais e pelágicas.

A relatora congratula-se com o facto de o apoio setorial ao abrigo do novo protocolo estar 
orientado para oito eixos de intervenção e incluir, nomeadamente, o apoio à pesca artesanal e 
às comunidades costeiras, o reforço da investigação científica, o reforço das atividades de 
controlo e vigilância e a assistência técnica às autoridades mauritanas. Congratula-se 
igualmente com o trabalho que será realizado na comissão mista, que, entre outras atividades, 
aprovará um programa plurianual para a utilização do apoio setorial. As autoridades 
mauritanas têm a obrigação de apresentar um relatório final sobre a execução do apoio 
setorial previsto.

A relatora congratula-se, igualmente, com os progressos realizados em matéria de 
transparência no atual protocolo, que contém uma cláusula que obriga a Mauritânia a divulgar 
todo e qualquer acordo que autorize o acesso de navios estrangeiros às suas águas territoriais. 
A relatora considera que este modelo deveria servir de base a todos os acordos celebrados 
pela União com países terceiros e incentiva a Comissão a continuar a promover a 
transparência em todas as negociações bilaterais da UE no domínio das pescas.

Uma vez que a frota da UE tem de beneficiar das mesmas condições técnicas de pesca e de 
acesso aos recursos que todas as outras frotas, a relatora insta a Mauritânia a tornar públicos 
todos os acordos que permitam a entrada de navios estrangeiros na sua zona de pesca e a reforçar 
o intercâmbio de informações.

A relatora considera positivo que o novo protocolo permita que os navios da UE 
desembarquem as suas capturas fora dos portos mauritanos em circunstâncias excecionais, um 
pedido de longa data dos navios de pesca da UE ativos na Mauritânia, o que permitiria aos 
navios da UE organizar melhor o seu trabalho na eventualidade de ocorrerem tais 
circunstâncias.

As unidades populacionais partilhadas de pequenos pelágicos são uma das preocupações da 
região e a relatora congratula-se com a avaliação da Comissão do protocolo anterior, que 
apela ao estabelecimento de um quadro de gestão regional para este tipo de pesca.

A relatora incentiva a Comissão a facilitar a participação e o intercâmbio entre peritos e 
cientistas no âmbito do presente acordo e em todas as atividades relacionadas com a sua 
aplicação.

Sublinha o empenho em aplicar os princípios da OIT, garantindo os direitos de todos os 
pescadores de navios da UE, de modo a eliminar a discriminação em matéria de emprego e 
atividade profissional; a aplicação de tais normas deve ser acompanhada de perto. A relatora 
considera que o apoio setorial é um elemento importante para o desenvolvimento do setor das 
pescas mauritano e a criação de emprego nas comunidades costeiras.

Acolhe com agrado a presença de pescadores mauritanos qualificados a bordo de navios da 
UE, com contratos de emprego que cumpram as normas da OIT e ofereçam proteção social. A 
relatora solicita que sejam envidados maiores esforços para contratar estagiários, a fim de 
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aumentar o número de pessoas qualificadas no âmbito do programa setorial.

Solicita a realização de mais projetos de apoio setorial para ajudar as mulheres do setor das 
pescas mauritano, em especial as que participam na transformação. Apela ao reconhecimento 
da importância de tais projetos para a segurança alimentar local e solicita que as mulheres 
sejam convidadas a participar em seminários para a apresentação e programação de ações de 
apoio.

Salienta, por último, que um dos problemas gerais do apoio setorial nos acordos de parceria 
no domínio da pesca sustentável da UE é a falta de visibilidade. Solicita, por conseguinte, que 
sejam envidados maiores esforços para garantir a visibilidade e a divulgação de todas as 
atividades associadas à aplicação do protocolo, para que os seus benefícios sejam plenamente 
visíveis.
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19.4.2022

PARECER DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO

dirigido à Comissão das Pescas

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Parceria no 
Domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a República Islâmica da Mauritânia e 
do seu protocolo de aplicação
(COM/2021/589 final – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE))

Relatora de parecer: Rosa Estaràs Ferragut

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Parceria no Domínio das Pescas (APP) entre a República Islâmica da Mauritânia 
e a Comunidade Europeia foi assinado em 8 de agosto de 2008, por um período de seis anos 
renovável tacitamente. O seu mais recente protocolo de aplicação, com uma duração de quatro 
anos, expirou em novembro de 2019 e foi prorrogado duas vezes, de cada vez por um período 
de um ano. Tendo em vista revogar e substituir o APP de 2008, a Comissão Europeia realizou 
negociações com o Governo da República Islâmica da Mauritânia. 

Na sequência dessas negociações, o novo Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável 
(APPS) entre a UE e a República Islâmica da Mauritânia foi rubricado em julho de 2021 e 
entrou provisoriamente em vigor em novembro de 2021. O APPS proporciona um quadro 
atualizado para a cooperação, tendo em conta as prioridades da política comum das pescas 
reformada e a sua dimensão externa. Tem como objetivo promover a pesca responsável com 
base nos princípios da exploração sustentável dos recursos haliêuticos e dos ecossistemas 
marinhos. Tem uma duração de 6 anos renovável tacitamente.  

O novo protocolo de aplicação tem uma duração de cinco anos e contém uma cláusula que 
prevê uma revisão durante o segundo ano de aplicação. Permite que os navios europeus acedam 
às águas mauritanas para a pesca de crustáceos, peixes demersais, atum e pequenos pelágicos, 
num total de cerca de 290 000 toneladas por ano. A contribuição financeira da UE à Mauritânia 
para o acesso aos seus recursos haliêuticos é de 57,5 milhões de euros por ano. Além disso, a 
UE vai afetar 16,5 milhões de euros ao longo do período de vigência do protocolo a título de 
apoio setorial.  O protocolo prevê a possibilidade de revisão desses montantes antes do final do 
segundo ano de aplicação, a fim de alinhar as possibilidades de pesca com a atividade de pesca 
real das frotas europeias nas águas mauritanas. 

A pesca é um setor importante da economia mauritana. Contribui ativamente para o 
desenvolvimento nacional e representa uma grande parte das exportações do país.  O setor das 
pescas desempenha igualmente um papel importante em termos de emprego dos jovens e de 
segurança alimentar.  Para a população da Mauritânia e da África Ocidental, o peixe oferece 
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uma fonte barata de proteínas, vitaminas e micronutrientes essenciais. No entanto, a sobre-
exploração dos recursos haliêuticos da Mauritânia está a ter um grave impacto socioeconómico 
e ambiental, fazendo com que as comunidades locais sofram de insegurança alimentar e 
resultando na perda de meios de subsistência. 

O Parque Nacional de Banc d’Arguin (PNBA) da Mauritânia é a maior área marinha protegida 
da África Ocidental. O parque nacional é rico em biodiversidade e cobre um terço do litoral da 
Mauritânia. Nas duas últimas décadas, a pesca comercial aumentou a pressão sobre os recursos 
marinhos do PNBA e comprometeu a sustentabilidade da pesca na região. 

O novo protocolo visa minimizar o impacto da pesca nos ecossistemas marinhos e procura 
respeitar e apoiar a pesca artesanal e as comunidades costeiras. O protocolo prevê medidas de 
controlo e de vigilância para monitorizar o estado dos recursos haliêuticos, a fim de assegurar 
que as atividades de pesca permanecem em níveis sustentáveis.  Nesse contexto, o apoio setorial 
concedido deve contribuir, nomeadamente, para reforçar o compromisso da Mauritânia com a 
gestão sustentável dos recursos, a proteção das zonas marinhas e costeiras e a transparência das 
atividades de pesca.

Em resposta a preocupações anteriores sobre a falta de transparência e de governação, o atual 
acordo de parceria prevê um comité científico conjunto (CCC), composto por representantes da 
Mauritânia e da UE. O CCC vai compilar e analisar os dados sobre as unidades populacionais, 
examinar as questões científicas relacionadas com a aplicação do protocolo e acompanhar as 
atividades das frotas nacionais e estrangeiras. Tanto o CCC como os mecanismos de controlo e 
de vigilância propostos ilustram o objetivo da UE de garantir a exploração sustentável dos 
recursos haliêuticos pelos navios da UE.

A relatora considera que o protocolo tem potencial para promover a exploração responsável e 
sustentável dos recursos haliêuticos e o desenvolvimento da política nacional das pescas na 
República Islâmica da Mauritânia e é do interesse de ambas as Partes. Por essa razão, a relatora 
propõe a aprovação do protocolo.

******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a recomendar a aprovação do projeto de decisão do Conselho relativa à celebração 
do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a União Europeia e a 
República Islâmica da Mauritânia e do seu protocolo de aplicação.
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PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Celebração do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável 
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8.3.2022

PARECER DA COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS

dirigido à Comissão das Pescas

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura, em nome da União, e à 
aplicação provisória do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca Sustentável entre a União 
Europeia e a República Islâmica da Mauritânia e do seu Protocolo de Aplicação 
(COM(2021)0587 – C9-0419/2021 – 2021/0300(NLE)

Relatora de parecer: Eider Gardiazabal Rubial 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O atual Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a República Islâmica da Mauritânia e a 
Comunidade Europeia (a seguir designado por «Acordo de Parceria») foi assinado e entrou em 
aplicação provisória em 8 de agosto de 2008 por um período de seis anos. O acordo é renovável 
tacitamente, pelo que ainda está em vigor. O mais recente protocolo de aplicação do APP, com 
uma duração inicial de quatro anos (2015–2019), foi prorrogado duas vezes, de cada vez por 
um período de um ano, devido às dificuldades registadas pelas negociações no contexto da 
pandemia de COVID-19. Este protocolo caducou em 15 de novembro de 20211.

Um novo Acordo de Parceria e um Protocolo foram rubricados pelos negociadores em 28 de 
julho de 2021. O novo acordo abrange um período de seis anos a contar da data de início da sua 
aplicação provisória, prevista no seu artigo 20.º, a saber, a data de assinatura pelas duas partes. 
É renovável por recondução tácita. 

O novo protocolo de aplicação abrange um período de cinco anos a contar da data de início da 
sua aplicação provisória, prevista no seu artigo 19.º, designadamente, a data de assinatura pelas 
duas partes. Comporta uma cláusula de revisão para o seu segundo ano de aplicação com vista 
a um eventual ajustamento das possibilidades de pesca e da compensação financeira.

O principal objetivo é que o novo acordo constitua um quadro atualizado de cooperação, isto é, que 
tenha em conta as prioridades da política comum das pescas reformada e a sua dimensão externa, 
com vista a prosseguir e reforçar a parceria estratégica no domínio da pesca entre a União Europeia 
e a República Islâmica da Mauritânia. 

O objetivo do protocolo é proporcionar aos navios da União Europeia possibilidades de pesca na 
zona de pesca da Mauritânia, com respeito pelos melhores pareceres científicos disponíveis e as 
resoluções e recomendações da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do 
Atlântico (CICTA) e do Comité das Pescas do Atlântico Centro-Este (COPACE), e nos limites do 
excedente disponível. O novo protocolo prevê, durante os dois primeiros anos da sua aplicação, as 

1 JO L 404 de 02.12.2020, p. 1.  
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mesmas possibilidades de pesca que as previstas no atual protocolo2, com exceção das tonelagens 
de referência para as duas categorias atuneiras relativamente às quais é efetuado um ajustamento 
marginal.

A contribuição financeira anual da União Europeia é de 57 500 000 EUR para 2021 e de 
61 625 000 EUR para o período 2022-2025, com base nos seguintes elementos:

a) Um montante anual de 57 500 000 EUR pelo acesso aos recursos haliêuticos para as 
categorias previstas no protocolo nos primeiros dois anos; 

b) Um apoio ao desenvolvimento da política setorial das pescas da Mauritânia no valor de 
4 125 000 EUR por ano, de 2022 a 2025. Este apoio coaduna-se com os objetivos da 
política nacional da Mauritânia no domínio da gestão sustentável dos recursos 
haliêuticos continentais e marítimos do país durante todo o período de vigência do 
protocolo. 

O montante referido na alínea a) será revisto antes do terceiro ano de aplicação do Protocolo, a fim 
de alinhar as possibilidades de pesca com a atividade de pesca efetiva das frotas europeias nas águas 
mauritanas. 

Os montantes anuais das dotações para autorizações e pagamentos são estabelecidos no âmbito 
do processo orçamental anual, incluindo a rubrica de reserva para os protocolos que não tenham 
entrado em vigor no início do ano3.

Se, na sequência da revisão do protocolo, forem necessárias dotações adicionais que se desviem 
da programação financeira, a Comissão BUDG espera ser envolvida através de um pedido de 
transferência ou de outras medidas pertinentes4.

******

A Comissão dos Orçamentos exorta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a recomendar a aprovação da proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura, em 
nome da União, e à aplicação provisória do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca 
Sustentável entre a União Europeia e a República Islâmica da Mauritânia e do seu Protocolo de 
Aplicação.

2 JO L 315 de 01.12.2015, p.3.
3 Em conformidade com o n.º 20 do acordo interinstitucional sobre a cooperação em matéria orçamental (JO L 
433I de 22.12.2020).
4 Em conformidade com o n.º 20 do acordo interinstitucional sobre a cooperação em matéria orçamental (JO L 
433I de 22.12.2020).
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